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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er konstateret: I
virksomhedens diskområde med udsalg af kager og brød
smøres der på bestilling også sandwiches. Virksomheden har
ikke en håndvask i diskområdet. Det er fødevarestyrelsens
vurdering at den nærmeste håndvask inde i
bageriproduktionen er for langt væk. Forholdet vurderes under
de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse. Vejledt generelt om regler for faciliteter til
hygiejnisk vask og tørring af hænder.
Kontrolleret: Temperaturer ved opbevaring af fødevarer.
Det indskærpes, at fødevarer skal opbevares ved temperaturer,
som sikrer at fødevarerne ved anvendelse på sædvanlig måde
ikke er sundhedsskadelige eller af anden grund uegnede til
menneskeføde. Følgende er konstateret: I køler med sandwich
topping er en bøtte med kylling målt med kalibreret indstiks
termometer til 18 grader C. og en bøtte med hamburgryg målt
med kalibreret indstikstermometer målt til 8,4 grader C. begge
målt med en omgivelses temperatur med kalibreret luftføler til
10,9 grader C. I virksomhedens kølerum blev temperaturen
med kalibreret luftføler målt til 14,9 grader C. en kogecreme er
X

målt med indstikstermometer til 15,7 grader C.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi smider de
kølepligtige varer ud, vi har allerede tilkaldt en køleteknikker.
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Indskærpelse medfører 2 gebyrbelagte opfølgende kontroller. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er konstateret: I et af virksomhedens køleskabe er en gummiliste flækket, i
gummilisten ses der hvad der kunne tyde på begyndende skimmelvækst.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for renhold af lokaler og inventar.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation af egenkontrollens
gennemførelse og resultater for temperaturkontrol ved varemodtage og under opbevaring fra januar 2020 til
d.d. Set virksomhedens risikoanalyse og egenkontrolprogram. ingen anmærkninger. virksomheden har sat
kontrolfrekvens til 1. gang månedligt, vejledt virksomheden om fordelen ved at sætte frekvensen op til 1. gang
om ugen.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Ophængning af
kontrolrapport.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: CVR- og P-numre via virk.dk
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